Informasjon om nye ytterdører anno’ 2013
De nye ytterdørene ble montert i perioden januar – april 2013.
Den nye døren er en branndør klasse B-30 med 40 db lyddemping. Den er
NS-sertifisert ved Nemco Certification AS
Døren er levert med forsikringsgodkjent hakelås av typen Asa 2002-50 med 2
funksjoner, herunder bortesikring. Sluttstykke 1487-1 og låssylinder 1285C
Sec. Innvendig langskilt med knapp og branngodkjent dørvrider nr. 640, samt
kikkehull.
Vi minner om at det IKKE kan benyttes skruer, spiker eller liknende i
forbindelse med montering av navneskilt og annet på den nye døren. Dette
fordi det vil ødelegge brannsikkerheten og lyddempingen til døren. Vi
anbefaler derfor at skilt og liknende festes med dobbeltsidig tape.

Riihimäkiveien borettslag
29.4.2013

Beskrivelse av de nye ytterdørene til leilighetene i 2013:
• Brann og lyddørene er NS sertifisert ved NEMCO Certificatin AS.
• Brann/ lyddør klasse B30/40db med dørblad ”Alpi Mahogny” finert.
• Malt standard karm i hvit INCS 0502Y med 4 stk løftehengsler 3228/11OST.G.
• Lakkert heltre terskel i eik 29x92mm (rullestolvennlig).
• Låskasse Assa 2002-50 hakelås med to funksjoner. FG godkjent med bortesikring.
• Sluttstykke 1487-1.
• Låssylinder 1285C SEC (forkromet matt).
• Innvendig langskilt Epok 4318 med knapp (forkromet matt).
• Dørvrider 640 (forkromet matt).
• Dørkikkert ø.14mm, plassert i standardhøyde 150 cm over gulv.

-

Kontaktinformasjon:
E-post: riihimakiveien@gmail.com
Web:www.riihimakiveien.no
Org.nr: 948391546

Postadresse:
Riihimäkiveien borettslag
Postboks 323
2001 LILLESTRØM

Fakturaadresse el. EHF:
Riihimäkiveien borettslag
948391546
Postboks 2719
7439 TRONDHEIM

Justering av sluttstykke og tetningslister.
Det er viktig at beboere etterstrammer beslagene ved behov. Hvis
sluttstykket i karmen er løst, eller ute av posisjon, vil det ikke kunne
holde døren helt i klem slik det skal.
Da vil det sive inn luft rundt tetningslistene, og i ytterste konsekvens
kan det lage en kurve på dørbladet.
Tettningslister bør sjekker ca. hvert femte år, og om nødvendig byttes
med nye tilsvarende profil og tykkelse. Lister og karm rengjøres jevnlig
med en lett fuktig klut.
NordicDoor
4580 Lyngdal
38 33 05 00

BRANN- OG LYDDØR

B-30/40 dB SIKKERHETSDØR

BRUKSOMRÅDE
Til leiligheter, postkontor og offentlige bygg
med utvidet behov for sikkerhet.
KLASSIFISERINGER
Brannklasse: B-30
Lydklasse:
40 dB
Sikkerhetsklasse; ENV-1627 Klasse 2 & 3
Døren er testet ved nordiske testinstittutter, er
NS-sertifisert av Nemko AS og produseres under
kontroll av SP Fire Research AS.
Sikkerhetsdøren er testet ved SP etter ENV-1627
og den er sertifisert hos Svensk Brand
& Säkerhetscertifisering AB
som også har produksjonskontrollen.
Profil av B-30/40 dB dør

DØRBLAD
Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer
med et innlegg av aluminium. Kan leveres med 3 typer overflate:
Malte dører har en hardfiberplate for maling som overflate.
Malte dører er 57 mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger.
Finérte dører har overflatesjikt av lakkert finér limt mot en HDF-plate.
Finérte dører er 58 mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter.
Laminat dører har overflatesjikt av laminat limt mot en HDF-plate.
Laminatdører er 59 mm tykke og kan leveres med laminatoverflate
i de fleste varianter. 2 sett tettelister for lydreduksjon.
KANTLIST
Malte dører leveres som standard med en malt melamin kantlist.
Finérte dører leveres som standard med en melamin kantlist tilsvarende finéroverflaten.
Laminat dører leveres med 0,4 mm Melamin kantlist i bøk på langsider.
Dører leveres med kantlist på alle 4 sider.
KARM
Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92 mm og leveres med not.
Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt i en NCS-farge.
Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig.
TERSKEL
Vår standard terskel er 25 x 92 mm med skrådd anslag tilpasset rullestol / sengetransport.
Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.
BESLAG
Vår standard beslåing for klasse 2 er en hovedlås
Vår standard beslåing for klasse 3 er en hovedlås og en ekstralås
Døren leveres videre med 4 stk hengsler Assa 3228.
2-FLØYET
Denne løsningen er kun sikkerhetsklassifisert som 1-fløyet.

KATALOGDEL: 1.13
Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

FDV
Beslag lette slette og formpressede dører:
Leveres med snap‐in hengsler, mellomlåskasse og 25mm hc‐terskel. Hengslene justeres ved hjelp av
justeringsskruen. Sluttstykket justeres ved å bøye ut justertungen med et skrujern. Husk å montere senterskruen på
hengselen i dørbladet, dette øker styrken betraktelig.

Beslag kompakte dører:
Leveres med løftehengsler, modul låskasse og 25mm hc‐terskel. Avhengig av hengsletype justeres henglse ved hjelp
av justeringsskrue eller skims. Samtlige hengsler skal justeres samtidig.

Beslag klassifiserte dører:
Vår standard låskasse er modul lås og tilhørende sluttstykke. Døren leveres med 3 stk løftehengsler.
Ved format større enn M10x21 leveres døren med 4 hengsler. Avhengig av hengsletype justeres henglse ved hjelp av
justeringsskrue eller skims. Samtlige hengsler skal justeres samtidig. Sluttstykke: Etter en tids bruk kan tettelisten ha
blitt presset sammen slik at døren føles litt løs. Dette justeres gjennom at justertungen i sluttstykket bøyes ut med
ett skrujern. Dører med regulerbart sluttstykke justeres trinnløst ved hjelp av justerskruene.

Beslag våtromsdør, røntgendør, skyvedører; se vår produktkatalog www.nordicdoor.no

20.02.20

FDV
Vedlikehold og rengjøring:

Støvtørking:

Det brukes rene, myke kluter som ikke loer

Hovedrengjøring:

Rengjøres med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde
rengjøringsmidler. Unngå produkter med løsemidler, desinfiserende væsker med
sprit, eks Antibac, skurepulver og lignende midler med slipende
effekt (inkl. microfiber).

Flekkfjerning:

Flekker bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut.
Sterkere løsemidler type sprit, eks Antibac må ikke anvendes.
Etter flekkfjerning må det alltid tørkes med rent lunkent vann.

Dører til bad:

Dørene må tørkes fri for fukt etter endt bad eller dusj.

Skader:

Mindre skader på malte overflater kan utbedres med tilsvarende farge/maling.
Test bør utføres på lite synlig sted.

Hengsler:

Hengsler smøres etter behov.

Låskasser:

Låsekasser er ferdig smurt fra fabrikk, og skal normalt ikke etterbehandles.
Kan Smøres etter behov. Låskasse må da kun smøres med låsefett eller låsespray.

Terskler:

Treterskler kan lakkes etter behov.
Gummiterskler og rustfrie terskler må ikke bones. Dersom de bones må man se til at
dør står i åpen stilling til bonevoksen er helt utherdet.

Merking:

Fabrikkmontert merking må ikke skjules/overmales/fjernes.

Dør/karm:

For å sikre optimal funksjon mellom dør og karm så kan det til tider være behov for
å måtte etterjustere (stramme/løsne) karmens innfestning i vegg, hengsler, lås eller
annet beslag, eventuelle skåter og heve/senketerskler inkludert.

20.02.20

LITT MER OM

OVERFLATE DØRBLAD
Vi har tre forskjellige typer overflater i sortimentet, som kan leveres på alle dørtyper:
Malt:
Den vanligste malte overflaten er standard hvit NCS S 0502-Y, men vi kan i utgangspunktet male
alle farger i NCS spekteret og de fleste  RAL-fargene.  Ta kontakt med oss hvis du er tvil.
Til malte dørbladers overflater brukes det en miljøvennlig vannbasert maling.
Vår standard glansgrad er 35, men vi kan på forespørsel også levere andre glansgrader.
Finért:
Vi har en rekke finertyper i standardsortimentet, og kan på forespørsel også skaffe andre treslag. De vanligste finertypene er eik, bøk, bjørk, furu, koto, kirsebær, valnøtt, lønn, ask, svartor og
Alpi mahogny. Finerte dører leveres som standard med vertikal finerretning og lakkert med en
miljøvennlig vannbasert lakkoverflate.
Mot pristillegg kan vi i levere horisontal finerretning, samt oljet eller beiset overflate etter fargeprøver.
Vi produserer også dører med mønsterlagt finer etter kundens ønske.
Vanlige måter å gjøre dette på er å lage mønster med å blande forskjellige finertyper
og/eller vekstretninger. Kontakt oss for mer informasjon om pris og om hvilke muligheter vi har
for å lage den skreddersydde døren som får ditt prosjekt til å skille seg ut fra mengden.
Laminat:
Laminatdører anbefales brukt i størst mulig grad i miljøer der dørene vil bli utsatt for hard bruk
og slitasje. Lettere vedlikehold og rengjøring, samt høyere motstandskraft mot riper og støt gjør
dette til den foretrukne døroverflaten for skoler, barnehager og helsebygg.
På vår webside www.nordicdoor.no finner du link til laminatkart, samt hjemmesidene til våre
leverandører.
I utgangspunktet er det ensfarget- og tremønstret laminat som leveres som standard.
For andre typer laminat utover disse; ta kontakt med oss.

Finert dør med overflate i eik.

KATALOGDEL: 3.1.
Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

LITT MER OM

OVERFLATE KARM

Vi kan levere alle karmer i ubehandlet eller lakkert furu, malt standard hvit (NCS S 0502-Y)
eller de aller fleste NCS/RAL-farger. Ta kontakt med oss hvis du skulle være i tvil om vi kan
male i den fargen du ønsker.
I tillegg til disse kan alle karmer leveres i ubehandlet, oljet eller lakkert edeltre.
De vanligste treslagene er eik, bøk, bjørk, kirsebær, ask og lønn, men vi kan skaffe
andre typer treslag på forespørsel. Karmer kan også beises etter fargeprøve for
å oppnå spesielle fargesjatteringer. Merk at vi ikke produserer
eller fører karmer i MDF, folierte eller finerte karmer.

Dør og karm i samme utførelse.

KATALOGDEL: 3.6.
Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

LITT MER OM

EIKETERSKLER

Terskelløsninger avhenger av dørtypen med hensyn til hva som kan godkjennes.
For uklassifiserte dører er alle løsninger mulige, mens for dører med
brann og/eller lydkrav begrenser valgmulighetene seg naturlig nok mer.
Vår standard terskel er en eiketerskel med anslag (ofte kalt HC terskel). Denne
er skrådd i bakkant av anslaget for å lette fremkommelighet med rullestol, og er godkjent av
Norges Handicapforbund som en handicapvennlig terskel. Total høyde på denne er 25 mm.
Denne terskelen brukes som standard på både klassifiserte og uklassifiserte dører.
Terskelen finnes også med en tettelist for bruk på lydklassifiserte/røyktette dører.
For uklassifiserte dører finnes også 9 mm mellomliggende: Denne terskelen plasseres mellom
sidekarmene, og bygger som navnet tilsier 9 mm.  På en standard dør etterlater dette en
luftespalte på 9 mm mellom terskel og underkant dørblad.

25 mm hc-terskel for branndører.

25 mm hc-terskel med pakning for lyd og lyd-/branndører.

KATALOGDEL: 3.9
Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

LITT MER OM

SLEPELIST OG GUMMITERSKEL

Utførelse av slepelist og gummiterskel
på sertifiserte konstruksjoner.

Gummiterskel kan benyttes som erstatning for 25 mm HC-terskel.
Den gir bl.a en lettere transport av senger og øvrig utstyr mellom rom.
Selve terskelen er buet med et max høydeforskjell på 9 mm.
Terskelen er 70 mm bred og legges i hele døråpningens bredde.
Som standard leveres den i et gummimateriale, men kan også leveres
i ABS for sveising mot belegg.
I underkant dørblad er det montert to slepelister med forskjellig høyde
tilpasset terskelens ovale form.
Et bra alternativ på 2-fløyede dører da standard skåtebolt kan plasseres
mellom slepelistene, og derav opprettholde sin funksjon.
Det er av betydning for funksjonen og varigheten til denne løsningen at gulv
er plant og at karm/dørblad monteres riktig opp i lodd og vater.
Klaring underkant dørblad- overkant ferdig gulv; 18 mm.
Brann- og lydgodkjenninger
Branngodkjent på alle B-30 dører ex. klemfri.
Branngodkjent på alle F-30 dører.
Lydgodkjent på 25dB, 1 & 2 - fløyet.
Lydgodkjent på 30dB, 1 & 2 - fløyet.
Lydgodkjent på 35dB, 40 mm, 1 - fløyet.
Lydgodkjent på 35dB, 52 mm, 1 & 2 - fløyet.

KATALOGDEL: 3.11.
Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

LITT MER OM

HENGSLER

Utvalget av og funksjonen til hengsler er stort.
Detaljene nedenfor har referanse til de produkter vi bruker som standard.
Under disse bildene har vi satt inn linker til mer informasjon
fra våre største samarbeidspartnere for hengsler.

3244
Tappbærende løftehengsle.
Galvanisert stål.
Herdede ståltapper.
Høyre og venstre slagretning.
Symetrisk utfresning.
Vår standard hengsle på kompakte, brann og lyddører.
Målskisse; Se link på nettversjonen av denne produktkatalogen.

3228
Tappbærende løftehengsle.
Galvanisert stål.
Herdede ståltapper.
Høyre og venstre slagretning.
Vår standard hengsle på 40 dB døren.
3228-08 for vår innbruddssikrede dør.
Målskisse; Se link på nettversjonen av denne produktkatalogen.

3244, her med slagretning venstre.

Flere hengsledetaljer;
Se vår weside www.nordicdoor.no for linker til leverandør under
faneblad “Informasjon” og “Nedlastning”.

3228, her med slagretning høyre.

KATALOGDEL: 3.13.
Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

LITT MER OM

A-B-C MÅL

Ved sluttmontering av beslag til låskasse kan det være behov for
utfyllende informasjon om låskassens plassering i dørbladet i
forhold til tykkelsen på dørbladet.
Dørens A-mål angir total tykkelse på døren.
Dørens B-mål angir avstanden fra overflate hengsleside til senter
av dørens låskasse.
Dørens C-mål er differansen mellom A- og B-målet.
Vær oppmerksom på at oppgitte mål kun er veiledende/teoretiske.
Avhengig av tilleggs- og overflatevalg kan oppgitte mål variere med
inntil 3 mm.

Våre vanligste dører er 40 mm i tykkelse;
A-mål; 40 mm.
B-mål; 20 mm.
B-30, 52 mm, B-30/35 dB, 52 mm eller 35 dB, 52 mm har følgende mål;
A-mål; 52 mm.
B-mål; 20 mm.
B-30/40 dB eller 40 dB har følgende mål;
A-mål; 58 mm.
B-mål; 30 mm.
B-60/35 dB har følgende mål;
A-mål; 58 mm.
B-mål; 20 mm.
B-60 har følgende mål;
A-mål; 61 mm.
B-mål; 20 mm.

KATALOGDEL: 3.15.
Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

LITT MER OM

TREKARM

Vår standard karm er en furukarm med målene 42x92 mm inkludert notspor for utforing.
Vi leverer også karmer i alle bredder/veggtykkelser på partalls millimeter, dvs. 92mm, 94mm osv.
Alle andre karmbredde enn 92mm leveres uten notspor med mindre dette
blir spesifisert ved bestilling.
I tillegg til disse kan alle karmer leveres i ubehandlet, oljet eller lakkert edeltre.
De vanligste treslagene er eik, bøk, bjørk, kirsebær, ask og lønn, men vi kan også skaffe
andre typer treslag på forespørsel. Karmer kan også beises etter fargeprøve for å oppnå
spesielle fargesjatteringer. Merk at vi ikke produserer eller fører karmer
i MDF, folierte eller finerte karmer.

Standard 42x92 karm med not.

42x92 karm uten not.

Standard 42x92 karm med not
for lyd- og branndører.

Karm i veggtykkelse uten not

KATALOGDEL: 3.18.
Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

VANLIG STILTE SPØRSMÅL

MERKING
Etikett på karm: Hva betyr informasjonen på etiketten?

Ettikett på dørblad: Hva betyr informasjonen på etiketten?

KATALOGDEL: 3.22.a
Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

VANLIG STILTE SPØRSMÅL

MERKING
Godkjenningsskilt og etikett på dørblad og karm

KATALOGDEL: 3.22.b
Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

VANLIG STILTE SPØRSMÅL

TERMINOLOGI

Utvendig karm
Karmfals mål
Dørblad bredde

Lysåpning

Leilighetsside
Innadslående
Høyrehengslet

Leilighetsside
Utadslående
Venstrehengslet

KATALOGDEL: 3.23.
Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

Om ettermontering av beslag på
Brann- og lyddører
Denne veiledningen beskriver montering av Brann- og lyddører fra Nordic Dørfabrikk AS.
På alle sertifiserte dører fra Nordic Dørfabrikk AS følger det med en egen spesifikk monteringsbeskrivelse for hver konstruksjon.
Byggets ansvarshavende skal sikre at den monteringsbeskrivelsen blir fulgt og er ansvarlig for at dokumentet signeres etter ferdig montering.
Den unike monteringsbeskrivelsen skal byggets ansvarshavende oppbevare som et byggesaksdokument for fremvisning ved behov.
På den spesifikke monteringsanvisningen er det også angittt hva som eventuelt kan ettermonteres på døren. Også dette skal det signeres for.
Scann eventuelt inn QR-koden for mer informasjon.
Som det fremgår av teksten ovenfor som er hentet fra våre monteringsbeskrivelser, så følger det med en egen spesifikk monteringsbeskrivelse for alle
sertifiserte dører fra Nordic Dørfabrikk AS.
I den beskrivelsen er der på leveringstidspunktet for døren listet opp hvilke beslagløsninger der eventuelt kan ettermonteres på døren.
Det er derfor meget viktig at montør/byggets ansvarshavende oppbevarer denne beskrivelsen hvis der på et senere tidspunkt skulle bli et behov for
ettermontering.
Hvis man ikke kan vise til en spesifikk monteringsbeskrivelse som angir muligheter for ettermontering på konkret produkt, har man ikke lov til å gjøre noen
modifiseringer på produktet.

Lyngdal, Februar 2016

Nordic Dørfabrikk AS, Kvavik, 4580 Lyngdal

Telefon: + 47 38 33 05 00

www.nordicdoor.no

Om Nemko og NS-sertifiserte
brann- og lyddører
Fakta
NS-sertifiseringsordningen på brann- og lyddører i Norge har gjennom årene
vært ivaretatt av Nemko.
Nemko besluttet å avvikle denne ordningen, hvilket fikk konsekvenser fra
årsskiftet 2016/2017 for alle dørprodusenter/hele bransjen.
• Det utstedes ingen nye sertifikater for brann- og lyddører etter 31.12.2016
• NS-sertifikater for lyddører utgår i sin helhet med virkning fra 01.01.2017
• NS-sertifikater for branndører opprettholdes i en overgangsperiode på
inntil 3 år, men sertifikater kan ikke endres etter 31.12.2016.

Lyddører blir ordrebekreftet/ levert med betegnelsen
Rw xx dB hvor xx er minimum oppnådd lydreduksjon i test.
Utførelse på skilt som settes på døren er/vil bli som vist i figur nedenfor.

Konsekvenser
• Ingen betydning for dørens design, funksjon eller ytelser, det er kun
tredjepartskontrollen som endres
• Når harmonisert standard for innerdører foreligger, vil dørene bli CEmerket.
• I overgangsperioden frem til vi begynner med CE-merking (pt Nov-2019)
gjør vi det som vist nedenfor

Branndører blir ordrebekreftet/ levert med betegnelsen
B-30 / B-60 hvor 30/60 er minimum oppnådd brannmotstand i minutter i test.
Utførelse på skilt som settes på døren er/vil bli som vist i figur nedenfor.

